
POZVÁNKA 
na medzinárodnú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 

„Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2020“ 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

dovoľujeme si Vás pozvať na 14. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie  

doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ktorú organizuje Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta s názvom „Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2020“. 

Konferencia sa bude konať pod záštitou dekana Právnickej fakulty UK v Bratislave  

v priestoroch ÚZ NR SR Častá – Papiernička v dňoch 2. – 4. apríla 2020 (začiatok 

vo štvrtok obedom o 12:00 hod., ukončenie v sobotu). 

Konferencia je určená všetkým doktorandom, vedeckým a vedecko-pedagogickým 

pracovníkom v odbore právo, ktorí doposiaľ nezískali vedecko-pedagogický titul docent. 

Registrácia účastníka na konferenciu prebieha cez jednotný registračný formulár, ktorý 

nájdete na stránke:  

http://milniky2020.flaw.uniba.sk/ 

V časti Registrácia prosím vyplňte požadované údaje vrátane témy príspevku aj 

s jeho znením v angličtine, s ktorým na konferencii vystúpite (aktívna účasť na konferencii 

je jednou z podmienok uverejnenia príspevku v recenzovanom zborníku z konferencie, a to 

bez výnimiek).  

Konkrétnu tému si vyberáte pri registrácii, a to z nasledovného zoznamu: 

Sekcia (jazyk) Názov  

Sekcia teórie práva a sociálnych vied 
(SK/CZ/EN) 

Právne „dogmy“ 

Sekcia právnych dejín, rímskeho,  
kánonického a cirkevného práva 
(SK/CZ/EN) 

Premeny vo vecných právach 

Sekcia medzinárodného práva 
a medzinárodných vzťahov 
(SK/CZ/EN) 

Medzinárodné právo v zmenšenej Európe 
Téma A) Zmenšená Európa ako výzva pre 
medzinárodnú bezpečnosť v 21. storočí? 
Téma B) Zmenšená Európa a jej dopad na justičnú 
spoluprácu v civilných veciach 

Sekcia ústavného práva (SK/CZ/EN) 
Čo sa ukázalo, čo sa ukáže: analýzy a úvahy nad vývojom 
ústavného práva v kontexte uplynulých 30 rokov 

Sekcia správneho práva (SK/CZ/EN) Pozemky a stavby a ich právna regulácia 

Sekcia environmentálneho a klimatického 
práva (EN) 

The Role of the Judiciary in Environmental Protection 

Sekcia finančného práva (SK/CZ/EN) Nové technológie vo finančnom práve 

Sekcia obchodného práva (SK/CZ/EN) 
Progresívne koncepčné, normatívne a interpretačné 
elementy v obchodnom práve 

Sekcia pracovného práva (SK/CZ/EN) Úloha štátu a jeho orgánov v pracovnoprávnych vzťahoch 

Sekcia občianskeho práva (SK/CZ/EN) Výzvy občianskeho práva v roku 2020 

Sekcia trestného práva (SK/CZ/EN) Obmedzovanie a pozbavenie osobnej slobody 

Sekcia európskeho práva (EN) Internal Market and Post-Brexit Development 

Sekcia práva informačných technológii 
a práva duševného vlastníctva (EN) 

Do Technologies Limit Regulation in Cyber-Space? 

 

 

http://milniky2020.flaw.uniba.sk/


 

Registrácia prebieha od 21.02. 2020 do 11. 03. 2020. Počet účastníkov konferencie 

je z kapacitných dôvodov obmedzený, preto v prípade, ak sa stihnete zaregistrovať 

do naplnenia kapacity a splníte požiadavku prihlásenia na konkrétnu tému, Vám na Vami 

zadaný e-mail bude zaslaná výzva na zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 85,- EUR 

(vrátane DPH). Tento prosím uhraďte bankovým prevodom do 10 dní, inak budete zo 

zoznamu účastníkov vyradení a my poskytneme možnosť zúčastniť sa konferencie 

ďalšiemu účastníkovi v poradí podľa registrácie. Ostatní účastníci, ktorí sa konferencie 

z kapacitných dôvodov nebudú môcť zúčastniť, budú o tomto e-mailom informovaní. 

Dôležité! 

 Prihlasuje sa len na konkrétne témy. 

 Pri prihlasovaní zadávate už aj abstrakt. 

 V prípade príspevkov v spoluautorstve sa registruje aj spoluautor. 

 Vaša téma bude následne potvrdená garantom sekcie, o čom budete 
informovaný emailom a bude Vám zaslaná elektronická faktúra. 

 Príspevok je potrebné odoslať do 7. mája 2020 cez elektronický 
       registračný systém. 

 

Vaše prípadné požiadavky adresujte na e-mailovú adresu: milniky@flaw.uniba.sk 

Považujeme za dôležité účastníkov upovedomiť o tom, že účastnícky poplatok  

nepokrýva celé náklady na konferenciu, ďalšie náklady budú hradené z príspevkov partnerov 

konferencie. Každý účastník má zabezpečené (bez ďalších výdavkov) ubytovanie na dve 

noci a stravu na tri dni. Dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.  

Z odoslaných príspevkov bude zostavený zborník v elektronickej podobe.  

 

Podmienky uverejnenia príspevkov v zborníku sú nasledovné:  

 prezentácia príspevku na konferencii, 

 spracovanie príspevku podľa určenej šablóny,    

 zaslanie príspevku v stanovenom termíne,  

 odporučenie publikácie príspevku určeným recenzentom. 
 

Ďalšie organizačné pokyny a detailný program konferencie budú zaslané elektronicky 

najneskôr desať dní pred konaním konferencie. 

 
organizačný tím: Mgr. Andrea Koroncziová, PhD. - prodekanka 

Ing. Magdaléna Mydliarová 
   Mgr. Michaela Kahounová 
   Mgr. Silvia Senková 
 

 

V Bratislave dňa 20. februára 2020 

 

 


